
Konference
na téma PRACUJTE NA DÁLKU

24. září 2014 
Kulturní dům v Hodoníně (Horní Valy 3747/6, Hodonín) od 9 do 16 hod.

Přihlášky a více informací na www.pracujtenadalku.hodonin.eu 

První konference na téma práce na dálku
v hodonínském regionu!

Účast na konferenci ZDARMA.

Občerstvení zajištěno po celý den akce.
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Konference je určena pro všechny, kteří se o práci na dálku zajímají, 
chtějí se dozvědět nové informace a získat přehled o aktuálních 
trendech na trhu práce.  



Konference na téma PRÁCE NA DÁLKU - program

1.blok 9:00-10:30

Bc. Lenka Řeháková - Koordinační centrum Hodonín
Bc. Markéta Varmužová - Koordinační centrum Hodonín
Ing. Michal Martoch / konzultant práce na dálku, specialista na talent management /  
Metody řízení vzdálených pracovníků

10:30-10:50 Coffee break

2. blok 10:50-12:20

Judr. Jana Seemanová / lektorka a specialistka na pracovní právo / - Vybrané praktické 
otázky práce z domova z pohledu legislativy
Mgr. Dita Sudová / HR profesionál a kouč / - Koučování maminek jako nástroj fungování 
flexibilních úvazků ve firmách a trendy v UK
Mgr. Petra Fortelná / koordinátorka projektu Práce na dálku v Třebíči / - Práce na dálku.
Na vlastní kůži.

12:20-13:00 Obědový raut

3.blok 13:00-14:30

Blanka Junová / specialista na oblast slaďování osobního, rodinného a pracovního života / 
Když je "práce" a "doma" "jedno"
Mgr. Libor Košťál, MBA / Krajský úřad Královéhradeckého kraje / - Implementace práce     
z domu na Krajském úřadu Královehradeckého kraje
doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. / Docentka Vysoké učení technické v Brně /   
Aplikace diverzity managementu v českém prostředí

14:30-14:50 Coffee break

4.blok 14:50-16:00

Ing. David Skála / specialista pro práci a komunikaci na dálku / - Cloudové aplikace pro 
práci na dálku
Mgr. Josef Tůša / osobní kouč & lektor / - Efektivní týmová spolupráce na dálku
Zaměstnavatel a jeho zkušenosti s prací na dálku


